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ASTRONERGY’S HERVERZEKERINGS-
DEKKING 
Geleverd door Munich Re



Over Munich Re
   Munich Re is opgericht in 1880 en staat voor 
hoogwaardige expertise op basis van oplossingen, 
consistent risicobeheer, financiële stabiliteit en 
klantgerichtheid.

    In 2012 behaalde de Munich Re Group een winst van
EUR 3,21 miljard op EUR 52 miljard aan premie-
inkomsten.

   Het bedrijf is actief in alle verzekeringstakken en 
heeft ongeveer 45.000 medewerkers wereldwijd.

   Astronergy heeft de Munich Re Group gekozen als 
externe herverzekeringspartner voor het bieden van 
een aanvullende, externe verzekering zonder zorgen 
tot ver in de toekomst.

Munich Re (Group)

Herverzekering Munich Health Directe verzekeraar

Waarom heeft Astronergy Munich Re als 
partner gekozen?

Munich Re Andere verzekeraars
Geboekte netto herverzekerings- premies in 
2012 (x 1 miljoen)

USD 65.650

3 tot 25 jaar (Astronergy)

Zowel financieel als technisch

Ja (deze heet Option Cover)

Onbeperkt: volledig productievolume

Selectief op basis van financieel en technisch risico

Wereldwijd zijn experts beschikbaar

Hele productievolume

Top 10 mediaan: USD 9.175

Tot 10 jaar, maar geen volledige dekking

Alleen beperkte financiële dekking

Jaarlijkse verlenging: producent kan op elk moment de 
verzekering opzeggen

Beperkt

Beperkt

Wordt verleend aan alle bedrijven die premie betalen

Beperkt

Vaak beperkt tot gedeeltelijke volumes of specifieke 
productiecycli

Dekkingsduur

Type analyse

Verval van verzekering

Optionele investeringsverzekering

Selectief in bieden van verzekering

Gedekt volume

Onherroepbaar: producent kan de verzekering 
tijdens de hele 25 jaar niet opzeggen
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Dekking van meerdere gevallen 
van stroomuitval

Contactmogelijkheden voor beleggers 
en bankiers



De herverzekering van deze garantie door Munich Re vormt een krachtige bevestiging van de kracht, 
productkwaliteit, en de gezonde financiële balans van Chint en Astronergy. Munich Re staat bekend om zijn 
strenge herverzekeringsvereisten. Munich Re kiest alleen de bedrijven met de beste kwaliteitscontroleprocessen 
en met een sterke balans.

Productieproces

Voorwaarden voor prestatiegarantie

OVERIGE

 ●        Stabiliteit van elektrische en fysieke prestatiemetingen
 ●        Continu procesbeheer, evenals continue tests en steekproeven
 ●        Duidelijke procesdefinitie met productiestappen van toegevoegde waarde

●       Gegarandeerde prestatieniveaus (lineaire functie versus stapsgewijze functie); afschrijving op moduleprijs
●       Geen dekking van bedrijfsonderbreking (onmogelijk om technologiebedrijven gedurende 25 jaar schadeloos

●       Munich RE en derde partijen voeren regelmatig uitgebreide betrouwbaarheidstests van modules uit, evenals   
    fabrieksinspecties
●         Toegankelijke prestatiegegevens van projecten en geïnstalleerde systemen. Deze gegevens worden bewaakt  
     en geleverd door derde partijen
●        Munich Re analyseert ook de risicofactoren van het productieproces

Criteria voor verzekerbaarheid voor Munich Re

De voordelen voor onze klanten

    Klanten krijgen de komende 25 jaar aanvullende garantie van de derde partij. Munich Re verzekert de 
prestatiegarantie van Astronergy PV-modules om zo het potentiële risico voor beleggers en klanten te 
beperken.

    Astronergy biedt een lineaire garantie met een werkelijke stroomopbrengst in het eerste jaar van 
minimaal 97% van de nominale stroomopbrengst, en een jaarlijkse afname van maximaal 0,70% in jaar 
2 tot en met 25. Als modules lagere prestaties leveren dan het niveau dat Astronergy garandeert en dit 
het gevolg is van productiefouten, materiaaldefecten of materiaalveroudering, biedt Munich Re aan 
Astronergy financiële steun en dekking voor de volledige duur van de modulegarantie.

     Indien een module niet de prestaties levert zoals wordt gegarandeerd, kunt u claims op de gebruikelijke 
wijze richten aan uw verkoopvertegenwoordiger. Als na bestudering van de claim blijkt dat het apparaat 
niet de prestaties levert zoals aangegeven in de specificaties, zal Astronergy een van de volgende twee 
opties hanteren: ten eerste de module repareren, vervangen of hierop een aanvulling bieden; of ten 
tweede de klant financiële compensatie bieden. Voor beide opties biedt Munich Re de betreffende 
financiële steun en dekking aan Astronergy.

  te stellen, dit is volledig het risico van de ondernemer)

Klant stuurt de
 claim naar Astronergy

Astronergy 
Schaderegeling
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repareert of vervangt 

modules of bied de klant 
een financiële vergoeding aan

Munch Re 
ondersteunt Astronergy 
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financiële ondersteuning & 

dekking (tot 25 jaar)



●  Uitgesloten periode: Munich Re heeft nauwkeurig onderzoek gedaan bij Chint Solar en ziet gedurende de eerst 
twee jaar na de verkoop van PV-modules geen risico bij Chint Solar dankzij de sterke financiële positie van het bedrijf. 
Na deze periode zal Munich Re schadeloosstelling bieden voor alle PV-modules die Chint Solar (Hongkong) Co., Ltd 
heeft verkocht.

●  Valuta: USD

Let op

Gedekte modules
●   De PV-modules die zijn geproduceerd tussen januari 2013 en december 2014, en die zijn verkocht door Chint Solar 
(Hongkong) Co., Ltd.
●   De PV-modules waarvan de prestaties lager zijn dan de lineaire garantie en met verliezen als gevolg van risico's, 
waaronder productiefouten, materiaaldefecten en materiaalveroudering.

●  Verzekerde typen modules:

Mono: 

●   CHSM5409M          

●   CHSM5612M          

●   CHSM5612M(BL)          

●   CHSM6608M          

●   CHSM6610M(NOVA)          

●   CHSM6610M(BL)(NOVA)

Poly:

●   CHSM6610P          

●   CHSM6610P(BL)          

●   CHSM6612P          

●   CHSM6610P(NMC)          

●   CHSM6610P(BL)(NMC)          

●   CHSM6612P(NMC)

HOOFDKANTOOR
Chint Solar (ZheJiang) Co., Ltd.
1335 Bin’an Road, Binjiang District 
Hangzhou, Province, Zhejiang , 310053
China
Tel: + 86 571 5603 1888    Fax: + 86 571 5603 2383


